
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 287 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 października 2021 r. 

 

w sprawie centralizacji usługi poczty elektronicznej w celu podniesienia bezpieczeństwa 

świadczonych usług oraz ujednolicenia zasad dotyczących korzystania z poczty elektronicznej 

w Politechnice Warszawskiej 

 

 Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn zm.) oraz § 52 ust. 3 Statutu PW, postanawia 

się co następuje: 

§ 1 

1. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej  

do przeprowadzenia, do dnia 31 grudnia 2022 r., przejścia z własnych usług poczty 

elektronicznej do usługi świadczonej centralnie przez Centrum Informatyzacji PW. 

2. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej oraz organizacje 

działające i wykorzystujące zasoby PW, do przekierowania do dnia 31 grudnia 2021 r., 

ruchu poczty elektronicznej na urządzenia antyspamowe zarządzane centralnie, 

administrowane przez Centrum Informatyzacji PW, z zachowaniem ciągłości działania 

dotychczas świadczonych usług poczty. 

3. Centrum Informatyzacji PW zostaje zobowiązane do zablokowania z dniem 3 stycznia 

2022 r., ruchu poczty przychodzącej  (port tcp/25) do wszystkich serwerów poza 

zarządzanymi centralnie przez CI PW. 

4. Centrum Informatyzacji PW zostaje zobowiązane do przygotowania do dnia 31 grudnia 

2021 r., harmonogramu przejścia jednostek organizacyjnych do usługi poczty 

elektronicznej świadczonej centralnie. Jednostki organizacyjne są zobowiązane  

do współpracy przy tworzeniu harmonogramu. 

5. Użytkownicy usługi poczty elektronicznej świadczonej centralnie zobowiązani  

są do posługiwania się adresami poczty elektronicznej w domenie @pw.edu.pl. 

6. Dyrektor Centrum Informatyzacji PW zobowiązany jest do przygotowania: 

1) Instrukcji przekierowania ruchu poczty elektronicznej na urządzenia antyspamowe 

zarządzane centralnie, do dnia 15 listopada 2021 r.; 

2) Regulaminu korzystania z usługi centralnej poczty elektronicznej, do dnia 31 grudnia 

2021 r. 

§ 2 

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników PW do bieżącego, codziennego korzystania 

z elektronicznej poczty służbowej oraz zapoznawania się z przesyłaną za jej pośrednictwem 

korespondencją. 

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do nadzorowania, aby każdy 

z pracowników jednostki, w tym osoby nowo zatrudniane, posiadał adres poczty służbowej 

i z niej aktywnie korzystał. Poczta zlokalizowana w domenie pw.edu.pl jest pocztą 

służbową Politechniki Warszawskiej. 

3. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych, korzystanie 

z prywatnych adresów pocztowych w celach służbowych jest niedozwolone. 

§ 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

       REKTOR  

       

                prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 


